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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat 

memberikan lebih besar kewenangan kepada daerah untuk menjalankan fungsi 

pemerintahan, Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis untuk 

pengimplementasian dan  pengembangan otonomi daerah di Indonesia. 

Berlakunya otonomi daerah akan memberikan kewenangan kepada tiap-tiap 

daerah untuk dapat mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri, guna 

mencapai efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 

untuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus semaksimal 

mungkin untuk menggali potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga 

dalam pelaksanaanya tidak mengalami permasalahan,dalam hal ini tentang 

pembiayaan.  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, keleuasaan diberikan 

kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber 

penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. 

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, 

dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk 
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menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, 

pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar 

dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang 

pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah yaitu 

dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak 

dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat 

dipaksakan penagihannya. Menurut Undang - Undang  No 28 Tahun 2009, pasal 1 

poin 10, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh 

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 

daerah. Sumber dari pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber biaya yang 

akan digunakan untuk melakukan pembangunan daerah yang akan 

menyejahterakan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah 

merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi. 

Oleh karena itu, perolehan atas pajak daerah tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kota Pasuruan memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan sebagai 

sumber pendapatan guna memberikan sumbangsih untuk penerimaan daerah, 

salah satunya melalui pajak restoran. Sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2011 
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tentang Pajak Restoran, Pemerintah Daerah berhak memungut pajak atas restoran, 

cafetaria, kantin, warung, dan jasa tataboga yang beberapa tahun ini mulai banyak 

bermunculan dan menjamur di Kota Pasuruan. Akan tetapi seiring dengan usaha 

Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam menggali potensi di sektor pajak 

restoran, muncul permasalahan yang dapat menghambat penerimaan pajak daerah. 

Masalah yang diberitakan oleh media online lokal kabarbromoterkini.com 

(Nov 16, 2015) mengatakan bahwa masih minimnya kesadaran pemilik usaha 

restoran, kafe, atau rumah makan di Kota Pasuruan untuk menyertakan pengenaan 

pajak restoran sebesar 10 persen. Mereka enggan untuk menerapkan pajak 

restoran dengan alasan karena takut para pelanggan akan kabur dan pindah 

ketempat lain, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan mereka. 

Pemerintah Kota Pasuruan pun tengah mengupayakan rencana agar program 

penyertaan pajak restoran segera terealisasi. Salah satunya dengan berkoordinasi 

bersama aparat hukum untuk memproses sanksi bagi pemilik usaha restoran atau 

warung makan yang menolak membayar pajak. Akan tetapi, selang satahun 

setelahnya masalah ini belum kunjung usai, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan 

memotimur.com (Juni 6, 2016) yang mengatakan bahwa dari 60 wajib pajak, 

masih sekitar 20% yang bersedia untuk menerapkan pajak restoran. Hal tersebut 

menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dirasa kurang dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Karena menurut Witono (2008) bahwa 

dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai 

perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
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peraturan yang berlaku. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena 

merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak.  

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak restoran pernah dilakukan oleh 

Arviana & Sadjiarto (2014). Dalam penelitiannya, Arviana & Sadjiarto 

menggunakan enam variabel independen yaitu pemahaman peraturan, 

omsert/penghasilan, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha 

dengan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa faktor pemahaman peraturan, omset/penghasilan, 

dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti 

apabila pemahaman peraturan dan omset/penghasilan semakin baik maka akan 

meningkatkan kepatuhan waib pajak, dan jika sanksi pajak restoran semakin ketat 

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata. 

Jaya & Jati (2016) juga melakukan penelitian  tentang kepatuhan wajib 

pajak restoran dengan menggunakan empat variabel independen berupa 

kesadaran, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi. Serta menggunakan 

kepatuhan wajib pajak restoran sebagai variabel dependennya. Jaya & Jati 

menyatakan bahwa peningkatan kesadaran menyebabkan terjadinya peningkatan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak 

restoran di Dinas Pendapatan Daerah. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengajukan beberapa variabel yang 

akan diangkat yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan, 

omset/penghasilan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, serta 

dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.Peneliti 
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berpendapat bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki andil yang cukup 

besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk dapat patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya sangatlah penting agar target pajak dapat tercapai 

dengan masyarakat patuh dan lancar didalam membayar pajak (Jaya & Jati, 2016). 

Pemahaman Peraturan juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut 

Mutia (2014) masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu 

untuk dibahas karena pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial 

bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi 

perpajakannya. Menurut Syafiqurrahman dan Sunarta (2006) dalam Arviana dan 

Sardjito (2014) meyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak restoran adalah omset karena wajib pajak merasa keberatan 

atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset kotor.Faktor sanksi perpajakan juga 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, Jatmiko (2006) berpendapat wajib 

pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akanlebih banyak 

merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib 

pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab 

itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi diduga akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk 

meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan, 

Omzet/Penghasilan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Restoran di Kota Pasuruan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah kesadaran wajib pajak, 

pemahaman peraturan, omzet/penghasilan, dan sanksi perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pasuruan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan, 

omzet/penghasilan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak restoran di Kota Pasuruan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat sebagai berikut:  

1. Untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan bagi peneliti terkait 

pengaruh kepatuhan wajib pajak restoran yang dikaitkan dengan kesadaran 

wajib pajak, pemahaman peraturan, omzet/penghasilan, serta sanksi 

perpajakan. 

2. Menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan daerah dalam mengoptimalkan 

baik jumlah wajib pajak terdaftar maupun pendapatan pajak yang akan 

datang. 
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3. Menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) dan

menjadi acuan untuk pengembangan penelitian-penelitian dimasa yang

akan datang.


